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 להגשת תקציריםקול קורא 
 

 :תיאור כללי

 , יקריםואנשי אקדמיה מדריכים סטודנטים, מתמחים, מומחים, חטיבה, החברי 

 . החטיבה השיקומית בהסתדרות הפסיכולוגים בישראל )הפ"י( של השנתי כנסהעל  כריזו שמחים להאנ

 

ועוד מארג החיים המודרניים מאופיין בעושר ומגוון שלא היו כדוגמתם בעולם. הגירה, גלובליזציה, התפתחויות טכנולוגיות 

נפיץ. אנו מבקשים לבחון בכנס השנתי את  -מביאים לעולם שבו המפגש עם האחר הופך להיות יותר ויותר נפוץ ולעיתים

 .זה ואת המפגש עם השונה, הן בטיפול והן באבחון מקומה של הפסיכולוגיה השיקומית בעולם מודרני

 לשם כך אנחנו מתכננים כנס ייחודי עם מרצים מובילים בתחומם, סדנאות ופוסטרים מדעיים. 

 

זו הזדמנות משמעותית עבור כולם להיפגש עם חברים ועמיתים, להכיר דרכי עבודה שונות, לייצר שיתופי פעולה ולהעמיק 

 את הדיאלוג המקצועי.  

 

 :הרכב הכנס

  .ובעלי שם מובילים בתחומם אורחים מוזמניםהרצאות מפתח של  .א

שעות. סדנה  3 -סדנה יומית. ואבחוניות  ללימוד והתנסות בטכניקות טיפוליות בקבוצות קטנותמוזמנות סדנאות  .ב

 משך זה של סדנאות יאפשר רמה גבוהה של מיצוי והעמקה. שעות. 6 -מיתוי-דו

. הרצאות אלו ישימו דגש על העברת מידע בעל חשיבות, תוך אבחון, טיפול, ומחקר מיקצרות בתחו TEDהרצאות  .ג

 )הן בתוכן והן באופן ההעברה(. יצירתיותו חדשניתראייה 

 .המצטיינתלפוסטר עם העבודה פרס יינתן במסגרתה  תערוכת פוסטרים .ד

 .פרס מפעל חייםוהענקת פרסי חדשנות בעשייה בתחום השיקומי  .ה

 .לייםבילוי ומפגשים חברתיים בלתי פורמאפעילויות תרבות,  .ו

 

 

 

 

 

 



 :קול קורא

סדנאות, ה' )עד  'במסעיפים הרצאות אנו יוצאים בקול קורא זה עבור מלבד הרצאות המפתח, שהינן מוזמנות מראש, 

  בלבד. (פוסטרים ,טדהרצאות 

 

, כנדבך חשוב בעבודה המחקריתלהרצאות והסדנאות, אנו רואים חשיבות מיוחדת בהתעדכנות יש לציין כי, מעבר 

אנו מעודדים סטודנטים ומתמחים צעירים להשתמש בתערוכת הפוסטרים בקידום העבודה הקלינית. לאור זאת, 

  .אנו מקווים כי תערוכת הפוסטרים תהיה עשירה ומגוונתלשיתוף עבודות התזה או לדיון בתיאורי מקרה רלוונטיים. 

 

 להלן רשימת נושאים מוצעת לכנס הקרוב:

 (.הורים בעלי מוגבלויותחד הוריות, אימוץ, פונדקאות, כגון, שונות בהורות ) .א

 .(בשפות אחרותאבחון בני מיעוטים, אבחון של האוכלוסייה החרדית, אבחון כגון, שונות ורב תרבותיות באבחון ) .ב

 .זהות מגדריתסוגיות ב .ג

 מיניות אצל אנשים המתמודדים עם נכויות ומוגבלויות. .ד

 וחוסן נפשי. אבלאובדן, בהקשר לתהליכי רב תרבותיות  .ה

 .סומטיזציהוהתמודדות עם כאב ים של רב תרבותיביטויים  .ו

 .פערים בין מטפל ומטופל בהקשר להשקפות עולם, דת, פוליטיקה .ז

 .מטפלים בעלי מוגבלות .ח

 להתמודדות עם סוגיות של שונות ורב תרבותיות בשיקום. םייחודייפתרונות  .ט

 

 : הערות

. אנו מזמינים אתכם לחשוב על נושאים נוספים שעשויים להיכלל ולא ממצה חלקיתברשימת נושאים מדובר  .א

 . תחת נושא הכנס

 נשקול לשבץ הכנס. אותן ומשיקים לנושא  נשמח לקבל גם הצעות להרצאות וסדנאות בנושאים נוספים .ב

 בהתאם למגבלות הזמן והמקום. 

 

 :הצגות בכנסת התקצירים עבור אופן הגש

דוא"ל כתובת  כותרת, שם המציג/ים, שיוכו/ם המקצועי,הכוללות מילים,  250עד להגיש הצעות באורך של  יש .א

  .ומספר טלפון זמין

 יש לציין האם הבקשה היא עבור העברת סדנא, הרצאת טד או פוסטר מדעי.  .ב

 יש לציין שתי עדיפויות, שכן הזמן מוגבל והדבר יגדיל את מרחב התמרון של הוועדה המדעית.  .ג

 בהגשת הצעה לסדנא, נא לציין גם דרישות לוגיסטיות עבור הסדנא ומספר משתתפים מקסימלי.  .ד

 עמדו בקריטריונים לא יתקבלו.הצעות שלא יחשוב לציין כי  .ה

 הועדה תבחר את ההצעות המתאימות מבין כל ההצעות שישלחו.   .ו

 .07/08/2019עד לתאריך   rehab.conference.2019@gmail.comאת ההצעות יש לשלוח למייל:  .ז

 

 ,בברכה

 

 ועדה מדעית

 רלד"ר שרון נפרסטק זמ, ד"ר שושי פלמור, ד"ר עידית שלו, ד"ר הילה כהןד"ר יורם בראב, 

 

 ועדה מארגנת

נטע בן ארי, גברת נטע משגב דר' יותם בן שץ,  מרגברת יאסמין אבו פול, יצחק שלו, -גברת טל בןגברת דניאל לוי, 

 גברת עדי סמדג'ה. צובארי,

 

 ומקווים לראותכם בכנס.אנו מודים לכם על היענותכם 
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